
AS MARCAS DA RESTAURAÇÃO 

Jeremias 32:27 - "Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa 

difícil demais para mim? 

28 - Portanto, assim diz o Senhor: ‘Estou entregando esta cidade nas mãos dos 

babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. 

O profeta Jeremias viveu durante um período muito difícil na história de Israel, uma 

vez que a nação se recusou a servir ao Senhor e logo sofreria serias consequências 

por isso; a maior delas era o cativeiro. 

A nação de Israel estava enferma, mas não aceitava ser curada, estava no erro, mas 

não aceitava ser corrigida, vivia uma falsa religião, mas não aceitavam se voltar para 

o Senhor, continuavam no pecado e se recusavam arrepender-se. 

Israel havia se tornado uma nação totalmente alheia aos propósitos de Deus, se 

voltando à práticas abomináveis aos olhos do Senhor; dessa forma, o egoísmo, 

falsidade, contendas e idolatria fazia parte do povo que foi levantado para servir 

como exemplo às outras nações.  

DEUS FECHOU OS CÉUS SOBRE A NAÇÃO:  

NÃO CHOVIA, SEM CHUVA NÃO TEM CAPIM,  

SEM CAPIM NÃO TEM GADO,  

SEM GADO NÃO TEM SACRIFÍCIO,  

SEM SACRIFÍCIO NÃO TEM PERDÃO DE PECADOS,  

SEM PERDÃO DE PECADOS NÃO TEM CULTO,  

SEM CULTO NÃO HÁ COMUNHÃO COM DEUS, 

E SEM COMUNHÃO COM DEUS NÃO HÁ ESPERANÇA. SÓ DERROTA. 

DEUS CHAMA JEREMIAS COMO PROFETA 

Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de 

Benjamim.: 1:1 

TODO PECADO TRAZ CONSEQUÊNCIAS TERRÍVEIS 

O salário do pecado é a morte (destruição eterna) 

O PECADO TEM SEU CURSO: ARRASTA O PECADOR PARA O ESGOTO ESPIRITUAL E 

DESENBOCA NO ABISMO DA DESTRUIÇÃO ETERNA.  

A Nação precisava de um profeta que trouxesse oxigênio à água pode que corria na 

nação de Israel.  

Pregou durante 40 anos e só tem o registro de Baruque que tenha acreditado em 

suas palavras 



Pregou à Nação de Israel depois da deportação dos judeus de Jerusalém para a 

Babilônia 

DEUS PERMITE UM CATIVEIRO TEMPORÁRIO PARA NÃO DEIXÁ-LOS CAIR NO 

CATIVEIRO ETERNO. (JUDÁ É LEVADO PARA BABILÔNIA) 

DEUS PERMITE UM SOFRIMENTO PASSAGEIRO PARA NÃO DEIXÁ-LOS CAIR NO 

SOFRIMENTO ETERNO 

 Jeremias teve uma vida de prisões, surras, proibições, etc...  

Jeremias nunca casou: 16:2 

Jeremias pregou ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu: 

Jer. 2:13 -  "O meu povo cometeu dois crimes: eles me abandonaram, a mim, a 

fonte de água viva; e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não 

retêm água"  

Jeremias é levantado para anunciar a punição do Senhor, porém, após 28 capítulos, a 

Restaração é anunciada. É assim que Deus age. 

JÓ: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. 

Jó 19:25. 

Jó 5:17 - "Como é feliz o homem a quem Deus corrige; portanto, não despreze a 

disciplina do Todo-poderoso. 

18 - Pois ele fere, mas dela vem tratar; ele machuca, mas suas mãos também 

curam. 

O SENHOR DESEJA RESTAURAR CONSTANTEMENTE SEU POVO. 

VOU FALAR TRES MARCAS DESTA RESTAURAÇÃO: 

QUANDO DEUS RESTAURAR SEU POVO, A PRIMEIRA COISA QUE ACONTECE É: 

I – O POVO VOLTARÁ A OUVIR E RECONHECER A VOZ DE DEUS: 

Jeremias 33:1 - Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor 

lhe dirigiu a palavra pela segunda vez: 

2 - "Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou; seu nome 

é Senhor: 

3 - ‘Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que 

você não conhece’. 

Israel vivia enganado por falsos profetas e a cada dia mergulhavam em suas 

frustrações e decadências espirituais.  

O povo não reconhecia a Voz de Deus. 



O povo de Israel havia se acostumado em ouvir a voz dos homens do que voz de 

Deus:  

João 10:27  - As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me 

seguem. 

Jó 42:5 - Antes, ouvi falar a teu respeito, mas agora foi como se te tivesse visto com 

os meus próprios olhos; 

I Corintios 2:9 - Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido 

não ouviu, E não subiram ao coração do homem, São as que Deus preparou para os 

que o amam. 

10 - Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as 

coisas, ainda as profundezas de Deus. 

SAULO VIVEU UMA RELIGIÃO SEM NUNCA TER OUVIDO A VOZ DE DEUS. 

MAS NO DIA DA SUA RESTAURAÇÃO ELE OUVIU A VOZ DO SENHOR QUE DIZIA:  

Saulo, Saulo, porque me persegues? 

Quem és tu Senhor/ 

Eu sou Jesus, a quem tu persegues 

MAS A PARTIR DE AGORTA SUA VIDA VAI MUDAR... 

QUANDO DEUS RESTAURAR SEU POVO, A SEGUNDA COISA QUE ACONTECE É: 

II – O POVO VOLTARÁ A VIVER A PROSPERIDADE DO SENHOR: 

Jeremias 33:6 - Todavia, trarei restauração e cura para ela; curarei o meu povo e 

lhe darei muita prosperidade e segurança. 

7 - Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. 

8 - Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos 

os seus pecados de rebelião contra mim. 

Toda vez alguma coisa é restaurada nas escrituras, ela vem acompanhada de 

aumento, multiplicação ou melhora, afim de que seu estado presente seja melhor do 

que era antes. “...  

Ageu 2:9 - A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o SENHOR 

dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o SENHOR dos Exércitos. 

Essa profecia foi anunciada para Israel... Hoje o Senhor manda anunciar para você e 

para toda Igreja de Cristo...  

A igreja do Senhor pode ter falhado, mas hoje, temos a oportunidade de nos colocar 

debaixo do Sangue de Jesus e deixar o Senhor agir em nossas vidas e vivermos a 

prosperidade espiritual oferecida pelo Nosso Deus... Aleluiaaaahhhhhh!!!! 



Mesmo em meio a calamidade, Jeremias compra terras. (32.6....) 

Apocalipse 21:7 - O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será meu 

filho.  

Apocalipse 3:21 - Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, 

assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono.  

Apocalipse 3:5 - O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o 

seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos.  

Apocalipse 2:17 - Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao 

vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um 

novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe.  

QUANDO DEUS RESTAURAR SEU POVO, A TERCEIRA COISA QUE ACONTECE É: 

III – VOCÊ SERÁ A ALEGRIA DO SENHOR: 

Jeremias 33:9 - Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e 

de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os 

benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade 

que eu lhe concedo’. 

10 - Assim diz o Senhor: Vocês dizem que este lugar está devastado, e ficará sem 

homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que 

estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão 

11 - as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que 

trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: Dêem graças ao 

Senhor dos Exércitos, pois ele é bom; o seu amor leal dura para sempre. Porque eu 

mudarei a sorte desta terra como antigamente’, declara o Senhor. 

ANTES, O POVO SÓ CAUSAVA TRISTEZA NO SENHOR. MAS AGORA É UMA FONTE DE 

ALEGRIA PARA O SENHOR 

Conclusão. 

Assim como Israel foi Restaurada, o Senhor deseja te restaurar também. 

Você existe para a Glória de Deus...  

Nada e ninguém tem o poder de apagar a Luz do Senhor sobre tua vida... 

Você dirá novamente: “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor”...  

Você será chamado(a) de “Bem aventurado(a)”...  

Seus frutos permanecerão... 

No amor de Cristo! 

Pr. Maucir Lehn 
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